
 

 
 جلسه اول

 

 :مقدمه

غیب به پایان رسانی از عالم آن پیام پیام الهی است و با نزولکتاب با عظمت قرآن کریم آخرین 

 .طلبدی را مییافق های واال ،که حیات رو به تکامل انسانرسیده است، در حالی

 مین نماید؟أت گذشته و حال و آینده راات انسان حال چگونه این کتاب توانسته قوانین حاکم بر حی

ا نزول قرآن کریم به پایان رسیده است بب چه مرحله پیام رسانی از عالم غی در جواب باید گفت: اگر

ولی تحقّق کامل این پیام راهی طوالنی در پیش دارد، چون خداوند همه آنچه را انسان به عنوان خلیفه 

داده است و به هر نسبت انسان به تعالی ر در این کتاب عظیم قرا ،دالهی تا پایان تاریخ انسانیت نیاز دار

معجزه  ،و تکامل برسد زمینه برای دریافت این پیام آماده تر می شود. روزی که انسان با علم بیگانه بود

، تا به جهانیان اعالم کند پیروان این کتاب همیشه سرافراز و رستگارند بود  کالمو خاتم پیامبران کتاب

 . کتاب و کالم و اندیشه است ،چون آنچه ماندنی است

شود ولی به هیچکدام بسنده علوم را شامل می قرآن کریم، علم و فلسفه و هنر و ادبیات و همه

گشاید ولی قدرت اینکه ه رازهای طبیعت را برای انسان میزیرا علم اگرچه چراغی است ک .کندنمی

به روی انسان می گشاید و او را به   بلکه آنچه دریچه ها را .ندارد ،انسان اسیر طبیعت را پرواز دهد

 .کالم وحی است ،ملکوت عالم پرواز می دهد

 ةزیرا دین است که سع .بنابراین نهایت تعالی و تکامل انسان را باید در حوزه دیانت جستجو کرد

 .کندملکوتی می د و افق های غیب را به روی او میگشاید و انسان ملکی رادهوجودی به انسان می

 

 سوره مبارهک انسان



 به روزی ای فلک غار حراء بود  نخستین سنگ دانشگاه اسالم

 بود و استادش خدا بود )ص(محمّد  در این مکتب نخستین دانش آموز

در همین ارتباط مجموعه مورد نظر با شروع از سوره مبارکه انسان تالشی است برای دسترسی به 

به این امید که راهنمای تشنگان راه حقیقت  .گیردکه در اختیار نسل جوان قرار می ،تفهم آسان آیا

 .باشد

 

 :پیشگفتار

این سوره در عین کوتاهی محتوایی عمیق و متنوع و جامع دارد . از آفرینش و هدایت و اراده و 

 دیگری فراز یکوکاران و ستمکاران دارد ، و درگوید؛ بحثی در مورد عاقبت نانسان سخن می اختیار

کند ، و در اواخر نشیب خودسازی گفتگو میریق اجرای احکام و راه پر فراز و ط و قرآن اهمیت از

 . گویددر عین مختار بودن انسان سخن می سوره نیز از حاکمیت مشیت الهی

 .این سوره نام های متعددی دارد که مشهورترین آنها انسان ، دهر و هَل اَتی است

 : است شده نقل در فضیلت این سوره حدیثی از پیامبر اکرم صلّی اهللُ عَلَیهِ وَ آلِه 

کسی که سوره هل اَتی را بخواند : »  وَ حَریراً ةًکانَ جَزاءُهُ عَلَی اهلل جَنََّ  "هَل اَتی"مَن قَرَا سوره 

 «پاداش او از طرف خداوند بهشت و لباسهای بهشتی است

باقر علیه السّالم آمده که هرکس سوره هَل اَتی را در صبح پنجشنبه بخواند در و در حدیثی از امام 

 1 .خواهد بود )ص(قیامت با پیامبر
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 بِسمِ اهلل الرَحمنِ الرَحیم 

 : ترجمه

 به نام خداوند بخشنده مهربان

 

 

شروع گیرم از خداوند بخشنده و مهربان. کنم یا کمک مینای صریح آیه این است که آغاز میمع

 سوره آن آغاز در تعالی خداوند رحمت نشانگر ،"الرحیم الرحمن اهلل بسم"هر سوره از قرآن کریم با 

 ،میکشاند شادمانی و بسط به را انسان و میکند روشن انسان دل در را امید چراغ رحمت این ، است

 ویژه رحمتی خوبان به نسبت و است بخشنده همگان بر که بیند می روه روب خداوندی با را خود زیرا

 .اردد

اسماء ه هم  اسمی است جامع که در برگیرندهشود؛ اهللعنی با اسم اهلل همه چیز آغاز می.. ی.بسم اهلل 

 خواندن انسان منظور اهلل کلمه ذکر با. باشد می «العقاب شدید –کریم»جالل و جمال خداوندی مانند 

 . است کمالیّه اسماء همه واجد که است خداوندی

منتها منظور از ، لهی هستند که ریشه ای واحد دارندرحمان و رحیم: دو صفت از اسماء جمال ا

رحمان رحمتی است که به واسطه آن خداوند همه چیز را ایجاد کرده و منظور از رحیم رحمتی است 

هدایت کند و با رحیمیت رساند. با رحمانیت خلق میآن خداوند همه چیز را به کمال میکه به واسطه 

 .مند از رحمت سرشار الهی هستندابتدای خلقت تا سرانجام، بهره پس همه موجودات از .نمایدمی

این است که این آیه شریفه نه تنها در قرآن بلکه به نصّ صریح  "..بِسم اهلل ."نکته جالب در مورد 

 . استخود قرآن کریم در آغاز کتب آسمانی دیگر و در تعالیم سایر انبیاء نیز بوده 



بسم اهلل »پس از سوارشدن یاران خود گفت: حرکت و توقف این کشتی با نام خداست  )ع(نوح 

 1.«مجریها و مرسها

بسم اهلل الرحمن »کند نامه خود را با سبا را به ایمان به خدا دعوت می که ملکهنیز زمانی )ع(سلیمان 

 . شروع می کند 2«الرحیم

 "بسم اهلل الرحمن الرحیم"است و هر سوره  "اهلل الرحمن الرحیمبسم "در اسالم نیز آغاز وحی با 

 . مخصوص به خود را دارد که کلید گشایش رحمت خاص آن سوره است

 

 

 (1) هَل اَتی علی االِنسان حین مِن الدََّهرِ لَم یَکُن شیئاً مذکوراً

 :ترجمه

 آیا روزگاری بر انسان گذشته که او چیزی قابل ذکر نبوده است؟

 

 

کند که آیا روزگاری بر انسان کننده سوال میمت سوال شروع می شود و از تالوتبا عال آیه

 گذشته است که انسان چیزی قابل ذکر نبوده است؟

« آری »یعنی سوالی که پاسخ آن  ،شودات عرب استفهام تقریری نامیده میاین نوع سوال در ادبی

. یعنی هرکدام از سانی چیزی قابل ذکر نبوده استان زمانی در گذشته وجود داشته که هر است. یقیناً

 در بالقوّه صورت به بلکه ،ایموده ایم ، نه اینکه اصال ً نبودهسال پیش چیز قابل ذکری نب 111ما 

 در و ها خاک میان در طبیعت عالم در دیگر عبارت به یا هامادربزرگ و هاپدربزرگ بدن سلولهای
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وائی که در اطراف زمین وجود دارد به صورت پنهان و بسیار ه در یا و دریاها آب قطرات الیهالب

 .جزئی موجود بوده ایم

که این آیه به ای سان هم گذشته ای دارد و هم آیندهشویم که انبنابراین با کمی دقت متوجه می

یاسین به  سوره 78و در آیه « لَم یَکُن شَیئاً مَذکوراً»کند که چیزی قابل ذکر نبوده گذشته او اشاره می

 .1 «عظام رمیم»ای بیش نخواهد بود کند که استخوان های پوسیدهآینده او اشاره می

یعنی موجودی که ،  و آیه سوره یاسین به عظمت خلقت انسان اشاره دارد  توجّه و تدبّر به این آیه

آورد و یاد می هاش را ب گذشته نه که بیند میچنان خود را قدرتمند  بین دو عدم نسبی قرارگرفته غالباً

شود که خداوند برای اینکه او را از غفلت بیرون آورد و به یاد اش را و گاهی چنان مغرور مینه آینده

، چه چیز تو را به پروردگار  «ما غَرََّک بِرَبَِّکَ الکَریم»کند القش بیندازد در گوش او زمزمه میخ

 2.کریمت مغرور ساخت

ینش خود را براى من مثلى زد و افر «ه قال من یحی العظام و هى رمیمضرب لنا مثال و نسى خلق»

 ؟کندمى زنده کسى چه را پوسیده هاىاستخوان فراموش کرد و گفت این

 

                                                           
1
های پوسیده و َضَرب لَنا مثالً و َنِسَی خلقه قال َمن ُیحیی العظام و هی رمیم.برای ما مثالی زد و آفرینش خود را فراموش کرد و گفت این استخوان 

 را چه کسی زنده میکند.
2
 .6سوره انفطار،آیه  


